Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO LlCITATÓRIO N° 041/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2019
OBJETO: AQUISiÇÃO DE TELEVISORES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA

FEMA.

A Pregoeira Oficial da FEMA faz saber o seguinte: Aos seis
dias do mês de junho do corrente ano, recebeu, via e-moi!, pedido de
esclarecimento, enviado pelo empresa LPZIGLlO COMÉRCIO E SERViÇOS LTDA EPP, inscrita no CNP J/MF sob o n° 04.023.725/0001-56, com sede em Ourinhos -

Sp, na Rua Jeferson Eduardo Borges, 82, Distrito Industrial Luis Henrique
Fernandes, pretensa participante do processo licita tório em epígrafe.

A referida empresa solicita esclarecimentos sobre o valor e o
tamanho da tela do equipamento de TV objeto da licitação.

Bom dia ,

Conforme contato telefônico, temos algumas dúvidas referentes ao pregão
19/2019.

1- No item 16.2 informa que o valor total orçado é de R$ 4300,00, no qual
resultaria o valor de R$ 1433,33 para cada TV (um valor abaixo do mercado) .
Gostaria de saber se serão aceitadas apenas ofertas de no máximo R$ 1433,33,
ou serão aceitas ofertas maiores?

2 - No descritivo do objeto cita uma TV de 40", no qual todos nossos
fornecedores não fabricam mais esse modelo, onde os mais próximos são os
modelo de 39" a de 43", no qual o valor sai bem acima do referencial. Gostaria de
saber que serão aceitas ofertas de TV de 39" ou apenas de 40" pra cima?
r'-

Desde já agradeço pela atenção que me é dispensada.
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16.2

RESPOSTA:

Em atenção ao pedido de esclarecimentos solicitado pela
empresa supracitada referente ao valor e tamanho da tela do equipamento de
TV objeto desta licitação, a Pregoeira Oficial, após análise da pesquisa de
mercado realizado na fase interna da licitação e especificações contidas no
Termo de Referência, ESCLARECE:

1- A Proposta Comercial deverá ser apresentada com valor
compatível ao orçado pela instituição .

2 - O equipamento ofertado deverá possuir especificação
igualou superior ao constante no Termo de Referência.

Isto posto, sem mais nada a evocar, com

a maior

consideração, subscrevo-me, cordialmente.

Assis, 06 de junho de 2019.

~
Pregoeira Oficial
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